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הרחבה לשלב

ב.

מסוה חבוה לבטוח בע " מ (שתקרא להלן "התברה ") מתחייבת בזה לשלם למבגרת
פיצויים חודשיים חלקיים מהפיצוי החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח של הפוליסה ,
אם יאבד המבוטח את כושר עבודתו באורח חלוף כתוצאה ממחלה או תאנה במשך
תקופה העולה על תקופת ההמתנה כנ47ב בדף פרטי הביטוח של הפוליסה .
כמו כן תשחרר החברה את בעל הפוליסה מתשלום חלקי של הפרשות בעד
הביטוח היסודי והביטוחים הנוספים שצורפו אליו .

שחרור מתשלום וגרמיותן
השתגור מתשלום פרמיות יהיה בכפוף לסעיף  ( 3ג ) ו  ( -ד ) של נספח
" שלב "  ,קלם השחרור מתשלום הפרמיה יהיה חלקי והוא יהיה שווה
למכפלת הפרמיה ביחס שבין הפיצוי החודשי החלקי המשולם
בפועל  ,לבין הפיצוי החודשי המלא הנקוב בדף פרטי הביטוח של
הפוליסה .

תנאים מיוחדים של נספח זה :
()1

הגדרת אי נעצב_עבנדה חלקי :
המביטח ייחשב כבלתי כשיר חלק ' לעבודה  ,אם עקב מתלה או תאונה  ,הפך
המבוטח ינכה ובתוצאה מכך נשלל ממנו ביחפן חלקי הכושר להמשיך
במקצוע או בעיסיק שבו עסק לפני האובדן החלקי של כושר העבודה  .כנם
כן נבצר ממנו באופן חלקי לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו ,
הכשרתו ונסיונו וכתוצאה מכך קטנה משכירתו בלמעלה מ . 25 % -
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הגבלות :

א.

החלקי הים תוצאה ישירה או עקיפה של מקרה בו זכ

ף

המבוטת לפיצוי

על  -פן חוק  ,הביטיח הלאמי  ,פרק ג ' לביטוח נפגעי ~
עבודה ) או כל חוק
אחר שיבוא במקומו .

אובדן נושר העבודה ייקבע מבחינה רפואית .

() 2

החברה לא תהיה אחראית על  -פי הרחבה וו  ,אם אובדן כושר העבודה

ב.

פיצויים חודשיים חלוךים :

התברה לא תהיה אחראית על  -פי הרחבה
אירע כשגיל המבוטח היה  60שנה אן

זן  ,אם אובדן כושר העבודה

למעלה מזה .

א.

( אן ו ( ב ) של נספח " שלב "

הפיצויים החודשיים ישולמו בהתאם לטפף 2
ועל  -פ ' תנאי ההרחבה  .גובה הפיצוי החודשן יהיה בשיעור של
( אחד ושליש את1וים 1מהפיצוי החודשי הנקוב בדף פרט ' הביטוח של
הפוליסה  ,לבל אחוז ריבדן כושר עבודה עולה על . 255

,

1 1 3%

מלבד השינויים הרשימים בהרחבה זו יתר תנאי נספח " שלב " נשארים

כפי

שהם .
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